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Alegerile pentru
PE, am=nate    

Programat ini]ial
pentru 13 mai, scrutinul
pentru Parlamentul
European s-a am=nat.

Steaua, nici o vic-
torie `n 2007

“Ro[-alba[trii” au
c\zut pe locul 4 `n
clasament, iar Ol\roiu
(foto) risc\ s\ fie demis.

Musc\, demisie
din Parlament

Mona Musc\ (foto),
primul politician con-
siderat de justi]ie cola-
borator al Securit\]ii.
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Sorin Cehan

Pentru prima dat\ `n Itali-
a, un grup de rom=ni a intrat
`n grev\. Semn c\ intrarea `n
Uniunea European\ le-a dat
rom=nilor un plus de con[-
tiin]\ a drepturilor pe care le
au? Sau c\ le-a ajuns cu]itul
la os? 15 rom=ni au ocupat
[antierul din cartierul Tor
Pignattara, unde lucrau de la
`nceputul lui ianuarie. Au
at=rnat de schel\ panouri pe
care au scris: «Non e un rea-
to a chiedere il tuo stiopen-
dio. Vogliamo soldi», «Non
e ke lavoreamo per diven-
tare richi. Per sopravivere»,
«I nostri bambini celano
bissogno di mangiare».

Impresionante strig\te de
ajutor, chiar dac\ limba ita-
lian\ a suferit pu]in. Se `n]e-
lege prea bine ce-au vrut s\
spun\. Obiceiul micilor pa-
troni italieni de a pl\ti cu
mare `nt=rziere sau de a nu
pl\ti deloc, `n special c=nd
au de-a face cu str\ini, este
cunoscut. Munc\ la negru,
bani la Sf=ntu’ A[teapt\. 

(detalii `n pag. 2-3)

Protest la Roma

Prima grev\ a rom=nilor din Italia

Pe 9 martie, un [antier din
Roma a fost blocat de 15 rom=ni,
care au refuzat s\ mai munceas-
c\. De dou\ luni nu mai fuseser\
pl\ti]i. Salariile restante se ridi-
cau la 25.000 de euro. Grevi[tii
au cerut contracte de munc\.
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Viorel
Boldi[, poet
rom=n `n
Italia: “Nu
uit satul de
unde am
plecat”

Rom=nii cer
consulatului
din Roma 
s\ reia
colaborarea
cu agen]iile
de servicii pag. 13

Medicul de familie `n Italia
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{antier din
Roma, ocupat
de rom=ni: 
“N-am mai
fost pl\ti]i de
dou\ luni”
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